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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM - 
REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det med dette om oppstart av 
planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer. Samtidig som varsel om 
oppstart sendes legges planprogram ut på høring/offentlig ettersyn, jf. § 12-9. Ny E6 ses som 
et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Øyer kommune er planmyndighet 
for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Øyer. Nye veier As er 
tiltakshaver.  
 
Kommunestyret i Øyer fattet i møte 21.2.19, sak 9/19, følgende vedtak: 
 
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge 
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på 
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:  
 

- Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med: 
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 

- Under pkt.  5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i 
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med 
lavere fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap. 

 
Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune, 
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av 
varslingskart alternativ 2. 
 

1. Planprogrammet legges ut med plankart merket alternativ 2.  
2. Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og politiske møter.  
3. Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t.  
4. Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter ferieavvikling sommeren 2019.02.19. 
5. Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde konsekvenser for 

sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt med tanke på stedsutvikling, infrastruktur, 
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fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og næringsutvikling, samt 
tilknytning til jernbane. Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes. 

 
Tillegg: 

 Det utredes et alternativ med tunell for nordgående kjørefelt forbi Fossegården og 
Måkrud. 

 Kryss Ensby vurderes opprettholdt slik det er vedtatt i kommunedelplan i KST-sak 
66/18. 

 Det utredes tre alternativer for kryss til Øyer sentrum, opprettholde dagens kryss, et 
alternativ nord for dagens kryss og et alternativ syd for dagens kryss. Alle 
alternativene skal utredes med tilførselsveger for biler, gående og syklende. 

 
Planprogram 
Det er vurdert at det vil være krav om konsekvensutredning, og planarbeidet varsler derfor 
oppstart med planprogram. Et planprogram skal avklare planprosessen og sentrale temaer i 
planarbeidet, jf. pbl § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet legger føringer for 
konsekvensutrednngen som fremstilles sammen med et planforslag i neste runde av 
planprosessen.  
 
Varselgrense 
I forbindelse med utarbeidelse av planprogram er det laget en varselgrense. Dette er ikke 
det samme som planavgrensning, men viser en ytre grense for områder som kan inkluderes i 
fremtidig plangrense. Varselgrensen må ta høyde for ulike forhold som skal vurderes, og skal 
blant annet sikre tilstrekkelig med arealer til rigg og anleggsområder, deponi, sanering av 
eksisterende E6 osv. I løpet av prosessen kan det vise seg at ikke hele det varslede området 
er aktuelt å ta med i endelig plangrense, slik at forslaget ender opp med å dekke et mindre 
areal enn det varslede området. 
 
Frist for å sende merknader til varsel om oppstart av planarbeidet og høring av 
planprogrammet er 12. april 2019.  
 
Nye Veier As har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, 
kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Det oppfordres til å benytte denne 
løsningen for å sende inn merknader. 
 
www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/moelv-lillehammer-øyer-soer/  
 
Merknader kan også sendes via: 
e-post: shg@cowi.com eller pr post: COWI AS v/ Sigrid Grimeli, Hvervenmoveien 45, 3511 
Hønefoss 
 
Kopi av innspill sendes Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no, merk arkivsak 
18/2465. 
 

http://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/moelv-lillehammer-%C3%B8yer-soer/
mailto:postmottak@oyer.kommune.no
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Planens dokumenter med planprogram, varselkart, saksfremstilling og protokoll fra 
behandling i kommunestyret finnes i medvirkningsportalen og på kommunes hjemmeside, 
under Høringer, samt på Servicetorget.  
 
Informasjonsmøter 
Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte i høringsperioden for planprogrammet. Videre 
vil det også bli avholdt en åpen kontordag hvor man på forhånd kan booke tidspunkt for eget 
møte. 
 
Åpent informasjonsmøte: Rådhuset, møterom Lågen, Tingberg 19. mars kl. 18.00. 
Åpen kontordag: Rådhuset, møterom Gompa, Tingberg, 20. mars kl. 13-19.  
 
For å avtale møte 20. mars ber vi om at dere tar kontakt med COWI v/ Sigrid Grimeli på e-
post shg@cowi.com eller mob. 932 40 102. 
 
 
Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier: 
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628 
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506 
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663 
 
Merknader til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet får ikke egne 
svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede 
planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling. Reguleringen vil kunne 
berøre grunneieres interesser, ev. som nabo/gjenboer. Grunneiere bes underrette 
eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Lerfald Vedum 
Arealplanlegger 
 
 
 Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram 
Varslingskart 
Særutskrift fra KST-behandling 21.2.2019, sak 9/19.


